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         Oslo 31.juli 2022 

 

Høring – Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging 

 
Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Nasjonale faglige råd for digital 

hjemmeoppfølging (DHO).  

 

Rådene har bakgrunn i oppdrag knyttet til Primærhelsemeldingen (Meld.St.26 2014-2015, 

Fremtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet) om utprøving av digital hjemmeoppfølging, 

og Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.St.7 2019-2020, Nasjonal helse- og sykehusplan 

2020-2023) om å tilrettelegge for økt bruk av digital hjemmeoppfølging. 

 

Helsedirektoratet skriver i sitt høringsbrev at målene med de faglige rådene er å stimulere til 

implementering av digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og 

omsorgstjenestene i primær- og spesialisthelsetjenesten. Videre at målet for prosessen med 

implementering er at digital hjemmeoppfølging er et diskusjonsområde for helsefelleskapene, 

og at helsepersonell stimulerer til aktiv bruk. Effektmålet er at digital hjemmeoppfølging 

etterspørres aktivt av pasienter og pårørende. 

 

Det gis tre råd, og Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på om rådene er utydelige, 

gjennomførbare og om de vil skape ulempe for noen. 

Innledning 

 

Digital hjemmeoppfølging (tidligere: "medisinsk avstandsoppfølging") innebærer at pasienter 

følges med målinger og egenrapporterte opplysninger i sine hjem. Utprøving av slik 

hjemmeoppfølging er blitt gjennomført i perioden 2018-2021, og det foreligger en rapport etter 

dette arbeidet (1).  

 

Rapporten, og følgeforskningen til utprøvningen (2) er sentral i utarbeidelsen av de faglige 

rådene. Det må bemerkes at rapporten slik den foreligger, oppleves unyansert, dårlig balansert 

og til tider fremfører et kreativt forhold til vitenskap. 

 

Vår hovedbekymring for de faglige rådene fra Helsedirektoratet er mangelen på 

kunnskapsgrunnlag for at disse rådene kan gis. 

 

Dette er beskrevet i sluttrapporten til "følgeforskerne", Abelsen et al (2): 

 

Utprøvingen har vist at digital hjemmeoppfølging gir potensial for gevinster på flere områder, 

men også at tjenesten fortsatt er i utvikling og at det er behov for mer kunnskap om hvordan 

tjenesten kan bidra til gevinster for brukerne og for helsetjenesten 

 

 

Noe av bakgrunnen for dette er måten utprøvingen har foregått på. I rapportens sammendrag 

(1) leses følgende: 
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Utprøvingen har vært et utviklingsprosjekt der målet har vært å utvikle DHO slik at det blir en 

effektiv del av helse- og omsorgstjenesten. 

 

Den fireårige utprøvningen, hvorav nesten to år var under covid-pandemien, var altså mest et 

utviklingsprosjekt, og må vurderes deretter. 

 

Vurdering av de faglige rådene 

 

1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital 

hjemmeoppfølging 

 

Utydelig? 

 

Rådet er tydelig, men vi mener det ikke er tilstrekkelig belegg for å gi et slikt råd. 

 

Som argument vises det til at følgeforskningen av den nasjonale utprøvingen av digital 

hjemmeoppfølging "indikerer" at det er lavere dødelighet blant brukere av digital 

hjemmeoppfølging sammenlignet med kontrollgruppen 12 måneder etter inklusjon (Abelsen et 

al., 2022). Videre beskrives det at "forskjellen er statistisk signifikant på 10-prosentnivå". 

 

Vi leser i rapporten at p-verdien for forskjellen mellom gruppene er på 0,085, altså over 

etablert signifikansnivå for tradisjonell forskning (0,05). Vanligvis ville man altså her sagt at 

det ikke er forskjell mellom gruppene. Vi undres over denne kreative bruken av 

signifikansnivå, og mener det ikke kan gis råd om å tilrettelegge for digital hjemmoppfølging 

med dette som grunnlag. 

 

Abelsen et al skriver videre:  

 

"Den samfunnsøkonomiske analysen viser at kostnaden ved å tilby digital hjemmeoppfølging 

overstiger verdien av bedret helserelatert livskvalitet og endret ressursbruk i helsetjenesten." 

 

Pillen blir sukret ved at både forskerne og forfatterne av rapporten tar med også den ikke-

prissatte nytten av digital hjemmeoppfølging, og sammenstiller dette i et tenkt regnestykke. 

Dette blir imidlertid vanskelig å forholde seg til, all den tid digital hjemmeoppfølging foreløpig 

kun har vært et utviklingsprosjekt og vi på ingen måte har holdepunkter for at bredding av 

dette uferdige prosjektet til nasjonalt nivå skal gi høyere effektivitet enn utprøvingen. 

 

Gjennomførbart? 

 

Vi mener en tilrettelegging av innføring av digital hjemmeoppfølging i kommunene er 

vanskelig gjennomførbart gitt nåværende ressurser. 
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I rapporten dukker det opp en ny aktør i helsetjenesten som kalles "Oppfølgingstjeneste" eller 

"Oppfølgingssenter". Dette er nye ord og nye konstruksjoner, som ikke finnes i det norske 

helsevesen annet enn i DHO-prosjektsammenheng. Vi kjenner ikke til at dette er politisk 

bestemt eller at det finnes kunnskapsgrunnlag for en slik konstruksjon. Trolig er dette kommet 

som et svar på hva man skal gjøre med alle de data som samles inn. Hvem har bestemt at vi 

trenger en slik oppfølgingstjeneste – hva er dokumentasjonen for nytten? Rapporten greier ikke 

beskrive hva det er og nytten av det.  Hvis det er slik at det må opprettes en egen etat i 

kommunene for å følge opp innsamlede data så er det et tegn på at DHO som verktøy er 

ineffektivt og lite relevant.  

DHO må finne sin plass som tilført merverdi innenfor de systemene vi har i dag. Det må 

understøtte fastlegens jobb og PLO sin jobb på en effektiv måte.  

Vi skal nemlig ikke gjøre noe fordi det er mulig, men fordi det er nyttig. Teknologi og 

teknologer må ikke få bestemme over pasientbehandling. Fortsatt er det kunnskapsgrunnlag, 

faglige vurderinger, politiske prioriteringer og innholdet i tjenesten som er viktigst.  

Ulempe for noen? 

 

Innføring av digital hjemmeoppfølging kan gi merarbeid.  

 

I sluttrapporten beskrives det en økning i antall kontakter med fastlege i tiltaksgruppen (=de 

som mottok DHO), som i hovedsak drives av en økning i antall tverrfaglige møter, ved 

inklusjon til forsøket. Det var imidlertid også en økning i antall ordinære konsultasjoner. 

Videre var det en økning i akutte innleggelser på sykehus inntil 12 måneder etter inklusjon i 

tiltaksgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen. 

 

Enda viktigere er nok de strukturelle implikasjonene innføring av DHO kan gi. 

 

Det settes i gang flere parallelle løp hvor helsepersonellet ikke er i kontakt med hverandre. 

 

Det genereres mye data – som gir mer å forholde seg til, mer å tolke. 

 

Hva bruker vi den «sparte tiden» til – mindre kontakt med pasienter, mer bruk på møter og til å 

tolke data? 

 

 

2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i 

helsefelleskapet. 

 

Utydelig 

 

Dette er utydelig. 

 

Helsefellesskapet er en fersk konstruksjon, først beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan 

2020-2023 som et "hovedgrep" som skal innføres. 
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Det er siden den tid opprettet 19 helsefellesskap, som består av helseforetak og kommunene i 

opptaksområdet. Målet er at representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og 

brukere skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. 

 

En av hovedutfordringene til fastlegenes rolle i helsefellesskapene er mandatet. Det er ikke slik 

at fastlegene som deltar i helsefellesskapene har mandat fra fastlegene i nedslagsfeltet. 

Fastleger i helsefellesskap er som regel oppnevnt av kommunene, ikke av fastlegene selv. 

Derfor vil diskusjonene og vedtakene i helsefellesskapene leve sitt eget liv, på siden av det 

som vedtas i fastlegenes allmennlegeutvalg (ALU-møtene), og som videre gir grunnlag for at 

avtaler kan inngås mellom kommunen og fastlegene. 

 

Gjennomførbart 

 

Det er fint om problemstillinger knyttet til digital hjemmeoppfølging kan diskuteres i 

Helsefellesskapene, men det er urealistisk å se for seg at disse samarbeidsforaene skal være 

noen drivende kraft i annet enn å sikre rammeverk og maler for samarbeidsavtaler mellom 

fastleger og øvrige samhandlingsparter i kommunal helsetjeneste. 

 

Ulempe for noen 

 

Helsefellesskapene er en ny konstruksjon, og det er begrenset erfaring med samhandling 

gjennom denne nye konstruksjonen. 

 

Erfaringen til nå er at det er relativt få møtepunkter. Det er også svært mange kommuner i 

hvert helsefellesskap, hver med sin unike geografi og lokale varianter av helsetjenester. Ved 

implementering av digital hjemmeoppfølging er det naturlig å se for seg at samarbeid via 

helsefellesskap vil forsinke mange prosesser unødig. 

 

 

 

3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging 

som en individuelt tilpasset tjeneste. 

 

Utydelig 

 

Det er utydelig hva "kroniske lidelser" er, og hvilke personer som bør tilbys dette. 

I rapporten er det listet opp en rekke lidelser som bør vurderes. Det er uklart hvem som skal 

velge ut disse personene og hvordan risiko estimeres. 

 

*Sykdommer med oppfølgingsbehov over tid som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, 

livsstilsendring, psykiske helseutfordringer og kreft  

 

*Middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand  

 

*Middels til høy risiko for reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og 

omsorgstjenester 
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*Høyt forbruk av helsetjenester 

 

*Flere diagnoser, og store, sammensatte behov for oppfølging av sin sykdom 

 

*Behov for kortvarig oppfølging ved f.eks medisininnstilling, nyoppdaget sykdom 

 

*Etter behandling ved sykehus 

 

*Behov for rehabilitering 

 

Gjennomførbart 

 

Vi mener en tilrettelegging av innføring av digital hjemmeoppfølging i kommunene er 

vanskelig gjennomførbart gitt nåværende ressurser. 

 

Ulempe for noen 

 

• EPJ må ikke lesses ned med irrelevante data – nøysomhet og nytteverdi! 

 

Først og fremst har fastlegetjenesten et behov for å bevare et målrettet og godt 

arbeidsredskap i sin EPJ, både for faglige prosesser innenfor egen virksomhet, men 

også ved deling av relevant informasjon med andre. 

 

Import av store mengder data med begrenset relevans vil kunne føre til dataoverflod og 

virke mot sin hensikt. Det som er klinisk nyttig og relevant kan bli borte i datamengden 

av irrelevante og støyende data.  

 

• Hva som skal måles må velges etter medisinske vurderinger og individuelle 

vurderinger – det må alltid være relevans! 

 

Derfor er det behov for nøysomhet i utvelgelsen av klienter som skal måles og hva som 

skal samles inn og lagres. Dette krever klinisk kunnskap og kjennskap til pasienten. Det 

er meningsløst å samle inn blodtrykksdata på en pasient som er i siste fase av livet, 

mens det kan være relevant for en sterkt medisinert pasient som ikke er i stand til å 

følge opp sin sykdom selv.  

 

• Unngå overbehandling og overdiagnostikk! 

 

Mange målinger fører til avvikende resultater, som igjen kan føre til unødvendige 

vurderinger og behandling som ikke er nødvendig og i verste fall kan være skadelig. 

Det vil være fristende i et DHO system å tilby teknologiske pakker av målinger, bare 

fordi de finnes. Men mer er ikke bedre! 

 

• Målinger må sees i en kontekst, ellers kan de være farlige! 
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Hva er et blodtrykk? Hva betyr det at blodtrykket er høyt? Tolkningen er forskjellig 

etter hvordan trykket er målt, situasjonen pasienten er i og om det er trykk målt i en 

spesiell situasjon eller rutinemessig. Kontekst kan forsvinne ved oppmerksomhet kun 

på enkeltparametere.  

Hva betyr en liste av blodsukkermålinger? Måler pasienten i avvikssituasjoner, eller 

måler hun på faste tidspunkt, eller er det en blanding av målinger?  

En dansk studie om telemedisinsk behandling av diabetiske fotsår illustrerer farene ved 

reduksjonisme og fragmentarisk behandling på en god måte (3). Innsamling av data og 

måleparametre mhp diabetiske sår gav gode resultater på sårbehandling, men det var en 

betydelig overdødelighet i telemedisingruppen sammenliknet med dem som fikk 

helhetlig tilnærming:  

 

«RESULTS: One hundred ninety-three individuals were randomized to 

telemedical monitoring and 181 to standard care. Demographics were similar 

in both groups. A cause-specific Cox proportional hazards model showed no 

difference in individuals monitored through telemedicine regarding wound 

healing (hazard ratio 1.11 [95% CI 0.87, 1.42], P = 0.42) or amputation (0.87 

[0.54, 1.42], P = 0.59). We found a higher mortality incidence in the 

telemedical monitoring group compared with the standard outpatient 

monitoring group (8.68 [6.93, 10.88], P = 0.0001). 

CONCLUSIONS: The findings of no significant difference regarding 

amputation and healing between telemedical and standard outpatient 

monitoring seem promising; however, for telemedical monitoring, a higher 

mortality throws into question the role of telemedicine in monitoring diabetic 

foot ulcers. Further studies are needed to investigate effects of telemedicine on 

mortality and other clinical outcomes and to identify patient subgroups that may 

have a poorer outcome through telemedical monitoring.» 

 

Det som tilsynelatende var bra, viste seg å være farlig.  

 

Generelt 

 

Digital hjemmeoppfølging inneholder så mye forskjellig at det er vanskelig å forholde seg til 

konseptet generisk med hensyn til å snakke om nytte. Hvert enkelt tiltak burde vurderes 

individuelt.  

 

En app eller sensor som sier ifra hvis det ikke er bevegelse i leiligheten, brukt vann eller 

lignende for å hindre at folk blir liggende skadde, svært syke eller døde over lengre tid er udelt 

positiv og burde breddes til alle aleneboende eldre. Kontinuerlig hjerterytmeregistrering eller 

spirometri ukentlig blir noe helt annet. Det er viktig å være oppmerksom på det heterogene 

aspektet ved begrepet digital hjemmeoppfølging.  

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Marte Kvittum Tangen    Øyvind Stople Sivertsen  

     

leder       styremedlem    
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